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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
علـى للـ  و بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم علـى بيياـا محمـد، 

 وصحي  والتابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الدين.
 :-رحم  هللا تعالى– الشاقيطي قال الشيخ محمد األمين

 اآلية. [6المائدة:]{چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ }"قول  تعالى: 
 ممالتــي فــي فيتعــين للتيعــي ، تكــون  ألن محتملــة   الكريمــة اآليــة هــ   فــين لفظــة نمــن  اعلــم  
 كـائن مسـ ال ذلـ  ميـد   ي الغايـة، البتـدا  تكـون   ن حتمـ وي   ،باليد يعلق غيار   ل  ال ي التراب
 ،مالـ    قـال وبالثـابي و حمـد، الشـافعي، قـال وبـاألول غيار، ل  ما يتعين فال الطيب، الصعيد من
 .-اجميع   تعالى هللا رحمهم- حايفة و بو
 قولـ  يفـ وذلـ  األخيـر، القـول هـ ا إلى إشارة الكريمة اآلية ه   في  ن فاعلم ذل ، علمت فإذا

 ."[6لمائدة:ا]{ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ }: تعالى
، فهر  يردن التراب قد يكون اإلنسان في مكاٍن ال ترراب فيره وال اررار يعلرل  الالقول األول الذي ُيعي   

، واهيرة ُنرف فيهرا علرك رفر ع ُيكلَّف أن ينتق  مرن مكانره ىلرك مكران ييرد فيره الهررارو  رذا نروآل حرُر
، مع أن القول األول للشافعي وأحمد أنه البد من تراب يسرتند ىلرك روايرٍة فري  رحيم مسرلم  ،الحُر

 ررا ف بتهررا لنررا ًهررورداث لحرردي  الصالرعرروآل ىلررك تر  -فرري تحديررد الص ررا ف- وفيهررا الرعرروآل ىلررك
ا و هــور ا» :الررذي فيرره علــت » :والروايررة األىررري و رري فرري ال ررحيم ،«جعلــت لــي األرج مســجد  ج 

ــا  هــور   ض أو ا مررن أفرررا  مررا علررك األر فقررالوا:  ررذا ال يصلررو مررن أن تكررون التربررة فررر د  «ات ربتهــا لا
 ر   ،وُععلر  ُتربتهرا ،مقرال «جعلـت لـي األرج»من أفرا  األرض  و فدا من أو افها، قالوا: فر 

 رر   ررذا مررن  رراب التص رريف أو  هأنرر و  معنررك ررذا فررر   مررن أفرررا  األرض أو و ررف  مررن أو ررافها
يرو  من  اب التقييدو ىن كان من  اب التقييد فال ىشكال فيه أنه ُيحم  المطلل علرك المقيرد، فرال ي

: لنرانره مرن  راب التص ريف ققرول الشرافعي وأحمرد، و قا قلنرا: ى و ذا عراٍر علرك ،التيمم ىال  التراب
–علك أن الحافظ ابن عرد الررر  ،ىن قكر الصاص  حكٍم موافل لحكم العام ال يقتضي التص يف

يقررول: ىن الص ررا ف ال تقررر  التص رريف،  معنررك: أن الص ررا ف ممايررا لهررذ  األمررة  -رحمرره هللا
ولنريهررا، والتص رريف تقليرر  لهررذ  الممايررا، فررال يررر  التص رريف حينمررٍذ و ررو فرري األ رر  منفرري مررن 

رراأل رر ث  للحكررم العررام فررال تص رريف، وبكررون مررن  رراب اال تمررام  شرر ن  األنرره ىقا ُق ررر الحكررم موافقد
 الصاص والعناية  ه.

وبقررول:  وال وعرره لرره أم رر  كررالم ابررن عرررد الرررر فرري أن الص ررا ف ال تقررر  التص رريف لرره وعرره 
 .الص ا ف تشربف لهذ  األمة ولنريها، والتص يف تقلي  لهذا التشربف

  الب:........
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 .نعم
  الب:........

  مير  التيميم، لكن التيمم  ك  شيء أوسع من التيمم  التراب، فيكون فيه نوآل تقلي .
  الب:........

 نعم،  ذا اإلشكال وكالم ابن عرد الرر ي تي  نا.
علــت ت ربتهــا» ا و هــور ا»أو  ،«ج   مررع أنرره عرراء النهرري عررن ال ررال  فرري «جعلــت لــي األرج مســجد 

لحكرم افه  نقول: ىن  ذا التص يف يعني ألن  «ى القيور وال تجلسوا عليهاال تصلوا إل»المقرر  
 اير موافل لحكم العام، الحكم العام ى احة، والثاني منع، فهو مرن  راب التص ريف  االتفراك، لكرن

 يرقك    الص ا ف تقر  التص يف أو ال تقر  علك كالم ابن عرد الررو 
  الب:........

 ولماقا
  الب:........

تقررر  ونحررن نتفررل معرره أن التشررربف ينرهرري أن يرقررك علررك أ ررله مررا  لمرراقاكالمرره  ررو، ًيرر   علررك
ام وقرالوا: ينرهري العنايرة واال تمر -عليره ال رال  والسرالم–ُينقف منه شيءو الذين نظروا ىلك حقه 

وشررر ن حقوقررره، فرررال ُتقلررر   قررردر اإلمكررران، نقرررول: نعرررم، لكرررن ىقا  -عليررره ال رررال  والسرررالم– شررر نه 
مع حل هللا تعالكث ألن النهي عن ال ال  فري المقررر  ألنره  -عليه ال ال  والسالم-قه تعارض ح

م حرل هللا  يره عل -علرك حقره -عر َّ وعرال–قربعة ىلك الشرك، و رذا مرن حرل هللا تعرالك، فحينمرٍذ ُيقردَّ
 .-ال ال  والسالم
  الب:........

 .نعم
  الب:........

  .ما  و تقلي فثم ُسل  منها  عض الشيء  ال، ما يصتلف أحد أنه ىقا أُعطي  ممبة،
  الب:........

ي مس لة حقوك، يعني    الذي ُيعطك مرن ال رالحياأ أ ثرر أفضر  مرن الرذ ،مس لة شرف ليس 
 ُيعطك من ال الحياأ أق و سؤال.

  الب:........
اؤ  ررذ  المسرر لة مررن عهررة أىررري، لكررن مررع اتحررا  اليهررة، أعطرراك المسرر م ثرر ،ول  ررالحياأ كريررر  عررد 

 ي يرو تقلي . ماقا ،سل  منها ما سل  وأعطا ا ايرك
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محتررم، لكرن  -عليره ال رال  والسرالم–نحن نقول: كرالم ابرن عررد الررر فري المحافظرة علرك حقوقره 
 - رال  فري المقررر  معارلرة لحرل هللاوفري ال ،-عر َّ وعرال–متكو حينما ال يتعرارض مرع حرل هللا 

 فال ُيلتف  ىليه.  -ع َّ وعال
 ... الب:.....

 .نعم
  الب:........

 فيهاو ماقا
  الب:........

ترعرع  لل ال  تتحمم مظنة للتلوب ، ومظنة لكشف العروراأ، ومظنرة.... ليس فيها حل، لكن حل
 .-ع َّ وعال-ىلك حقوك هللا 

 نعم. 
 فـي بص فهي ك ل ، كابت إذا والاكرة ، نم  ن قيلها زيدت الافي سياق في بكرة   حرج من: فقول "

 :العموم صيغ علىا عا ف    السعود مراقين في قال األصول، في تقرر كما العموم،
 يـــــ كر ماهـــــا الافـــــي ســـــياق وفـــــي
 
 
 

 "ماكــــــــر   مــــــــن زيــــــــد  و باــــــــي إذا 
 م ن... 

 ."يةالغا البتدا  من كون  ل ل  والمااسب الحرج،  بواع ك  في الافي عموم على تدل فاآلية"
  .األ   المناس  أن ُيوَقف عليها  السكون 

 يـــــ كر ماهـــــا الافـــــي ســـــياق وفـــــي
 
 
 

ـــــــــ مـــــــــن زيـــــــــد  و باـــــــــي إذا   ر  ماك 
" ما    .تييءألنك ىقا حرك  "ُيذكر م ن منكر 

 يـــــ كر ماهـــــا الافـــــي ســـــياق وفـــــي
 
 
 

ـــــــــ مـــــــــن زيـــــــــد  و باـــــــــي إذا   ر  ماك 
  .ر  في سياك النفي النكر  ُمنكَّرالكالم في النك"ٍمن ماك ر"  

 ."ايةالغ البتدا  نم   كون  ل ل  والمااسب ،الحرج  بواع ك  في الافي عموم على تدل فاآلية"
  الب:........

 ينوأ
  الب:........

 فيهو ماقا
  الب:........
و  من حُر

  الب: "من ماك ر".
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 فيهاو ماقا
  الب:........
   بد من منكَّر.
  الب:........

 لو كان  ا د يعم .
  الب:........
 تقول: من منكُر يكون لفظهاو تربد أنية حكاية ل ما في اه يعني  ذا اللفظ " و زيد من"

  الب:........
 .  ، علك أي حال التسكين  و المصُرانطقها أن ..المق و  أنها

 يعلــق غيــار   فيــ  مــا بخصــو  فــالتكلي  الجيــال،  و الرمــال إال فيــ  لــي  الــيالد مــن اكثيــر   ألن"
 .الجملة في حرجٍ  من يخلو ال باليد،
 -عاهمـا هللا رضي- هللا عيد بن جابر حديث من صحيحيهما في الشيخان  خرج  ما ه ا ويؤيد
ـ عطيـت   »: -وسـلم عليـ  هللا صـلى- هللا رسـول قـال: قال  صـرتب   قيلـي،  حـد يعطهـن لـم اخمس 

 الة،الصـ  دركتـ   متـي مـن رجـ ٍ  فأيما ،او هور   امسجد   األرج لي علتوج   شهر، مسيرة بالرعب
 .الحديث « و هور  مسجد  فعاد » :لفظٍ  وفي ،«فليص    
  ن الالرمـ  و الجيـال إال فيـ  لي  مح  ٍ  في الصالة  دركت  من  ن في صري  صحي    بص   فه ا
 ذكــر  مــا  ن تعلــم وبــ  ،ومســجد لــ   هــور   الرمــ   و الحجــارة، هــو الــ ي الطيــب الصــعيد ذلــ 

 ."صحي  غير للتيعي   نم  ن كون  تعين من الزمخشري 
 .قوي عند عمهور المفسربنواحتمال  لكنه احتمال،  ، ي ال تتعين

 مـن ر غيـ دون  باليـد، يعلـق غيار   ل  ال ي التراب تعين على يدل ما الصحي  في ورد: قي  فإن"
 قــال: قــال -عاــ  هللا رضــي- ح يفــة حــديث مــن صــحيح  فــي مســلم    خــرج فقــد الصــعيد،  بــواع
ــ  هللا صــلى- هللا رســول ــى ضــلااف  »: -وســلم علي ــا  عل ــثال  الا ــتج  : ب  صــفو ك صــفوفاا عل

 «مـــا ال بجـــد لـــم إذا ،ا هـــور   لاـــا تربتهـــا علـــتوج   ،امســـجد   كلهـــا األرج لاـــا علـــتوج   المالئكـــة،
  لـي الصـعيد مـن غيـر   ن ماـ  فهـمي   االمتاـان مقـام في بالطهورية التراب فتخصيص الحديث،
 : وج  ثالثة من فالجواب ك ل ،
 كمـا ة،المخالفـ مفهـوم اعتيـار  فيـ يماع مما االمتاان، معرج في ام كور   األمر كون   ن: األول
 : المخالفة مفهوم اعتيار عقموا في  السعود مراقين في قال األصول، في تقرر
 الواقــــــــــع وفــــــــــاق  و امتاــــــــــان  و
 
 
 
 

ــــــد والجهــــــ   ــــــد والتأكي  الســــــامع عا
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 فـي ماـ  الطـري  اللحـم خـص   هللا  ن مـع ،الحـوت مـن القديـد  كـ  جـواز على العلما   جمع ول ا
 الطــري  اللحـم ذكـر بــ أل  ؛[14الاحـ :]{ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ ۈ   ۈ  } :قولـ 
 .اليحر في مما القديد  ك  فيجوز ل ، مخالفة مفهوم فال االمتاان، معرج في

 هـو مـاك الحـق وهـو العلمـا ، جمـاهير عاـد عتيـري   ال وهو لقب، مفهوم التربة مفهوم  ن: الثابي
 .األصول في معلوم  
ـ ن يكـو ال العـام بحكـم العـام  فـراد بعـ  كـروذ   ؛الصعيد فراد  من فرد   التربة  ن: الثالث  امخصص 

 . واحد"بصٍ  في ذكرا سوا    الجمهور، عاد ل 
 يعني: الصاص والعام.

  [238:اليقرة]{ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ } :تعالى كقول " 
ــد بــغد   إهــاٍب   يمــا»: كحــديث بصــين فــي ذكــرا  و ــد « هــر فق  ماجــ ، وابــن ومســلم،  حمــد، عا

 همـاكال الشـيخين، عاـد ميتـة شـاة :يعاـي «بجلدها ابتفعتم هال»: حديث مع وغيرهم، ،والترم ي
 ن  يقتضـي ال األخيـر فـي الشـاة وجلـد األول، في الوسطى الصالة رك  ف    عيا ، ابن حديث من

  السـعود مراقـين فـي قـال كـ ل ، لـي  الثـابي فـي الجلـود ومـن األول، في الصلوات من غيرهما
  :العموم ب  خصصي ال ما على اعا ف  

 فـــــــردم   مـــــــن وافقـــــــ  مـــــــا وذكـــــــر
 
 
 
 

 المعتمــــــد علــــــى الــــــراوي  ومــــــ هب 
ـ ثـور  بـو إال العـام بحكـم العـام  فـراد بع  ب كر التخصيص عدم في يخال  ولم   ال بـ بأ امحتج 

 ."التخصيص إال ل كر  فائدة
 .اال تمام  ش ن الصاص والعناية  هالفا د  

 احتمــال بفــي الــيع  ذكــر وفائــدة بحجــة، لــي  اللقــب مفهــوم بــأن الجمهــور يــ ق   مــن و جيــب"
 ".تراب   علي  كان األرج، وج : اللغة في والصعيد العام، من إخراج 

 لررن ُيصررُر  ررذا الصرراص ىال"فائــدة ذكــر الــيع  بفــي احتمــال إخراجــ  مــن العــام" لكررن أمررا قولرره: 
 . نف، و قا وعد نف فُعم   ه بال شكب

  الب:........
 .نعم

  الب:........
 وما المانعفىقا كان من أفرا   يندُر 

  الب:........
 .اال تمام  ش ن الصاص والعناية  هالمق و  أن الفا د  من قكر الصاص  عد العام أو العكس 



 

 

 

 

 

 

7  
7 

 7 ضريالكريم اخل معالي الشيخ عبد

 ابــي،األعر  وابــن الخليــ ، قالــ  يكــن، لــم  و تــراب   عليــ  كــان األرج، وجــ : اللغــة فــي والصــعيد"
 .والزجاج

ــين اخالف ــ فيــ   علــم ال: الزجــاج قــال ڇ      ڇچ   چ   ڇ   }: تعــالى هللا قــال اللغــة،  هــ  ب

 [40هـ :الك]{ہ ہ   ہ} :تعالى وقال ،اشيئ   تايت ال غليظة   ا رض   : ي [8الكه :]{ڇ
 :مةالر   ذي قول وما 
 بـــ  الصـــعيد ترمـــي بالضـــحى كأبـــ 
 
 
 
 

ــــة  ــــي دباب ــــر   عظــــام ف  خر ــــوم ال
ـ الصـعيد وجمـع األرج، مـن إليـ  دصـع  ي   مـا بهايـة ألبـ  ؛اصعيد   سمي وإبما   رغيـ علـى عداتص 

 .«الصعدات في والجلو  إياكم»: حديث وما  قيا ،
 ."األرج من إلي  دصع  ي   ما بهاية ألب 
 .ت اعد علك وعه األرض وعال عليها ألنه 
 .عا  وغير  القر يي قال  ،«الصعدات في والجلو  إياكم»: حديث وما "

 لتـيمما فيجوز الطاهر، هو  الطيبن:  ائفة فقالت لطيب،با تقييد   ج  من في  العلما  واختل 
 وهـ ا ،ا اهر   ذل  كان إذا ،سيخة    و ،امعدب    و حجارة،  و ،رمال    و كان اتراب   كل ، األرج بوج 
 .وغيرهم والثوري، حايفة، و بي ،مال ٍ  م هب
: وسـ ي و بـو ،الشـافعي وقـال. مغصوب بتراٍب  التيمم يجوز فال الحالل،  الطيبن:  ائفة وقالت

 ".المايت التراب  الطيب الصعيدن
 ،والطرا ر ًير ، وبقابلره الحررام ىرير  ،الطي  أعم من أن يكون ًا ردا أو حرالالد، فرالحالل ًير 

 . ، فال يصتف بهذا وال يصتف بهذاوالنيس ىري
 اآلية. [58األعرا :]{ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ  } :تعالى قول  بدلي "

 ."و رفان واسطة   لها المسألة  ن مفاعل ه ا، علمت فإذا
الرلررد  ن الرلررد الطيرر   ررو الرلررد الطررا ر أو رر  تسررتطيع أن تقررول: ى [58األعــرا :]{ٱ   ٻ }

ررر  مررا يرردل عليرره السررياكث ولررذا  عررض الطررالب ىقا راععررو  يرر  فرري كرر  سررياٍك ُيفسَّ ا الحرراللو ال، الط  
معرراني المررذكور  فرري  ررذا المعيررم مررا ال يرردل عليرره المعرراعم ُيربرردون معنررك كلمررة تيررد  ينتقرري مررن ال

وبنظررر مررا  ررو األقرررب ىلررك السررياك  ،السررياك أحياندررا، و ررذا ىطرر  البررد أن ينظررر فرري الكلمرراأ كلهررا
ررر  معررانٍ  والموافررل لرره، و ال ررنَّة كررعديررد ، ومنهررا: ألفرراآ القرررظن وألفرراآ ال فالكلمرراأ العربيررة ُتفسَّ   سُّ

 الوار   في اللهة.سياٍك ُيحد  المرا  من الكلماأ 
را يتهمرون كر  اللحيرة  عردم الفطنرة،  من الطرا ف التي قكرو ا في كت  األ ب، كتر  األ ب عمومد

رد شرصف ُمهفر  -الُميان منهم–وبسصرون  فضرحك عليره مرن  ،من كر  اللحيرة وبرمونره بهرذا، ُوع 
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ٻ   ٻ    ٱ   } ذا النوآل من لحك من أع  ًول لحيته، ف ور  اهية  ذا المهف  أور  اهيرة 

       .[58األعرا :]{ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ} يعني: الُمصاً  [58األعرا :] {پ پ   پ ٻ   ٻ   پ
 وازج على المسلمين جميع  جمع  ر    ؛و رفان واسطة   لها المسألة  ن فاعلم ه ا، علمت إذا"

 ."مغصوب وال ،ماقولٍ  غير هو ال ي الطاهر المايت التراب وهو ب ، التيمم
 .هر يعلل  اليدث ألنه ال يقول أحد    نه ال ُييمئ التيمم   التراب الذي له ارا يعني المق و 
  الب:........

 .نعم
  الب:........
 مفهوم أنه تراب.
  الب:........

 وماقا
  الب: "غير ماقول"؟

 يعني اير منقول من مكاٍن ىلك مكان.
  الب:........

فرري حكرم المنقررول للمرربض فرري ىنراٍء ونحررو ، فري مكانرره األ رلي  ررعيد علرك األرضث ولررذا سري تي 
 . واب أنه ال ينرهي أن ُيتر   فيهال
 تواليـاقو  الخالصـان، والفضـة الـ هب وهـو بـ ، التـيمم ماع على المسلمين جميع  جمع و ر   "

 ."والاجاسات وغيرهما، واللحم كالخيز واأل عمة والزمرد،
ر، ما العلة من منع  ،ليدارار يعلل  ا ،لو وعدأ ُىرم  عليها ارار وتيمم  بها لتريمم او ذا ُمَت وَّ

  الذ   والفضة والياقوأ والممر  واألًعمة واللحم واير  ذاو
  الب:........

د عليها ارار فال ىشكال ليس  من عنس األرض، لكن  . ىقا ُوع 
 يممالتـ جيـزي   فيعضـهم ،المعـادن ذلـ  فمـن العلمـا ، فيهـا اختلـ  التـي الواسـطة ه ا هـو وغير"

 ."كالشافعي يماع  وبعضهم كمال ، يهاعل
رررا يمنرررع الرررذ   والفضرررة واليررراقوأ، اليررراقوأ والممرررر  مقيسررران علرررك الرررذ    ألن الرررذ   والفضرررة لمَّ

 افيها النف، استعمالها سرواء  قلنروالفضة في منع االستعمال للرعال حتك في األ   والشربث ألن 
 أمرر أن ُيتريمم بهرا ونهري  عرن اسرتعمالهاث األ   والشرب أو  رطًالك عراء النهري عنره، فرال ييتمرع 

 ن المعررا ."المعــادن ذلــ  فمــن ،العلمــا  فيهــا اختلــ  التــي الواســطة هــ ا هــو وغيــر"ولررذلك قررال: 
 تصتلف عن الذ   والفضةو كلها معا ن ىال ألنها....
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  الب:........
 المعا ن األىري أي معدن من المعا ن.

  الب:........
 نعم.

  الب:........
يقولرررون: ىقا كانررر  أالرررك مرررن الرررذ   والفضرررة فمنعهرررا مرررن  ررراب أولررركث ألن العلرررة الفصرررر  ألنهرررم

 .الفقراء مع أن اليمهور ال يقيسون والُصيالء، وكسر قلوب 
 إذا الحشـيش علـى التـيمم يجيـز  بـ  مالـ ٍ  عـن ماـداد خـويز ابن روى  فقد الحشيش، ذل  ومن"

 مالـ ٍ  عـن وي فـر   الـثل،، علـى التـيمم ذلـ  ومن الماع، مال ٍ  م هب ومشهور األرج، دون  كان
 .ع ما غيرهما وفي الصعيد، عدم عاد: وقي  ،امطلق  : قي  جواز ،  الميسوطنو  المدوبةن في
 ز،جـائ  بـ   الوقـار مختصـرن وفـي الماـع، علـى فـالجمهور العـود، على التيمم في عا  ل واخت  
 لـو :قـال امالك ـ  ن الثعليـي وذكـر عاهـا، المافصـ  دون  بـاألرج المتص  العود في يجوز: وقي 
 كـ و  بـاألرج، يجـوز: والثوري  األوزاعي وقال: قال  جز  ، بها مس  ثم شجرة، على بيد  ضرب
 والــثل، الجمــد علــى بيــد  ضــرب لــو: قــاال حتــى وغيرهــا والمــدر والحجــر، الشــجر مــن عليهــا مــا

 . جز  
 والجـــوهر والجـــص، والاـــورة، والـــزربيخ، بالكحـــ ، يجيـــز   بـــ  حايفـــة  بـــي عـــن الثعليـــي وذكـــر

 جـا  مـن لـي  ذلـ  ألن ؛والرصـا  والاحـا ، والفضـة، الـ هب، بسحالة ويماع  المسحوق،
 .األرج
 طيـةع ابـن و بطـ  والزعفـران، بالمسـ ،  جـازا   بهمـا كيسـان وابن لية،ع   ابن عن الاقاش وذكر
 ركــ  د فــيمن وعاــ  بحــو ، عيــا ٍ  ابــن وعــن بالســيا ، راهويــ  بــن إســحاق وماعــ  القــول، هــ ا

 ".القر يي قال  ب ، تيمم ج  فإذا جسد ، بع  ب  يطلي  ب   ين في وهو التيمم،
ي يترريمم علررك اليمررد وعلررك الررثل  مررا بدنرره، و قا عررف يترريمم  رره، يعنرري الررذيعنرري ينشررر الطررين علررك 

 يتيمم علك ًينو!
  الب:........

ينتظرر حترك ييرف  ،علرك... يطلري بردنره الطين فيه نوآل ترراب الرذي  رو األ ر   نرا يقرول: ينشرر
 .ه، وفي النق  عن ابن عراس ما فيهوبتيمم  

 ولقـ وهـو مالـ ، مـ هب مشـهور فـي جـائز   بـ  فـالتيمم غيـر ،  و  يقٍ  في الماقول التراب و ما"
 العلمــا  مــن وجماعــة المالكيــة، بعــ  وعــن و صــحاب ، الشــافعي، ومــ هب المالكيــة، جمهــور
 .ماع 
 ." شهر والماع المالكية، عن خال    ا يض   ففي  رواآلج   كالجص، يخ    وما
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 لحظة.
  الب:........

 .النق ، ليس علك وعه األرض
ـ جائز  : فقي  الجدار، على التيمم في  يضا واختلفوا" ـ مماـوع  : وقيـ  ،امطلق   بجـواز  :قيـ و  ،امطلق 

 ا".مطلق   الجواز على يدل اآلتي جهيمٍ   بي وحديث غير ، دون  للمري 
 .-  والسالمعليه ال ال-فعله النري 

 زجـوا مالـ  مـ هب ومشـهور الصـعيد،  بـواع مـن الجـدار ظاهر كان إذا فيما محل   ن والظاهر"
 وماعـ  المصاوع، غير المل  على وجواز  اق ،ت   لم ما والفضة ال هب، غير المعادن على التيمم

 وبحـو ،ئدوالوسـا الليـد، علـى والثـوري  والشـافعي،  حمـد، و جـاز  ذل ، وبحو والعيدان باألشجار،
 ."غيار علي  كان إذا ذل 

 .يعلل  اليد عند ما أحمد والشافعيألن العرر   الهرار الذي 
 قـول الخليـ  و بشد تعمدت ، الصعيد وتيممت قصدت ، الشي  تيممت القصد،: اللغة في والتيمم"

 :األساة مالعب مال ، بن عامر
ت ـــ    م     ي م م  ر ا الـــر  ـــز  ـــت  ق   ث ـــم   ش      ل ـــ ل 

 
 
 
 

ـــــ  يه  ـــــال ة      ـــــب   ال   ال ي س  ـــــا ل ع   ل يق  الز ح 
 :القي  امرئ  قول وما  

ــــت   ــــي ن   ت ي م م  ــــي ال ع  ــــد   ال ت  ا  ــــ ع   ار جٍ ض 
 
 
 
 

ــي     ــا ي ف  ه  ل ي  ــ    ع  ا الظ   ــه  م ض  ــام   ع ر   ي  
 
 

 :باهلة  عشى وقول
ــــــــــت   ــــــــــا ت ي م م  س  ــــــــــم   ق ي  ك  ــــــــــ    و  وب   د 

 
 
 

ــــن    ج   م  ــــن   األ  ر  ــــةٍ  م  م  ــــ ذ ي م ه  ن  ش   ز 
 
 

 :ثور بن ميدح   وقول
ـــ    ـــع   س  ب  ـــى الر  ـــت     ب  قٍ    م   ي م م     ـــار 
 
 
 

ــــــــ     ة   و ه  ــــــــاد  ــــــــع   ع  ب  ــــــــاي ت ك ل     ن   ل لر   م 
 
 

 صـالةال اسـتياحة بايـة ماـ  واليـدين الوجـ  لمس  الطيب الصعيد إلى القصد: الشرع في والتيمم
 ."استعمال  عن العجز  و الما ، عدم عاد
 وعندكم ماقا

  الب:........
 ُ هية، نعم.

 .الحق وهو التيمم، في الاية اشتراط على يدل القصد بمعاى التيمم وكون "
 :التيمم  حكام في مسائ 
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  وكـ ل األصـغر، الحـد  عـن التـيمم، فـي المسـلمين جميـع مـن  حـد   يخال  لم: األولى المسألة
 م بهــ التــابعين مــن الاخعــي وإبــراهيم مســعود، وابــن عمــر، عــن روي  مــا إال األكيــر، الحــد  عــن

 .األكير الحد  عن ماعو ،
 بــن هللا وعيــد عمــر، برجــوع القــول وغيــر  الصــيا  ابــن عــن  المهــ ب شــر ن فــي الاــووي  وبقــ 
 باحتـ إ فيهـا لـي  الاسا  لية بأن األكير الحد  عن التيمم، ماع لمن ت،واح   ذل ، عن مسعودٍ 

 ."األصغر الحد  لصاحب إال
ا أحا ير  ال رحا ة الرذين ح رل  لكن في ظية الما د  ا لتن يف علك الينا ة وحدث  أ رر، وأيضد

ت تي لهررررم الينا ررررة الررررذي تمررررر:، والذي...ق ررررتين: ق ررررة عمررررار، والق ررررة الثانيررررة أبررررو موسررررك، سرررر
 .سيذكر ا المؤلف ىن شاء هللا

ـــــــــــــــال: ـــــــــــــــث ق  {ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  ې    ې ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   } "حي

 : وج  ثالثة من االستدالل ه ا دور   اآلية، [43الاسا :]
 {ې   ې   ې } :تعـــالى قولــ  ألن ؛الاســا  ليـــة فــي الجاابــة ذكـــر عــدم ســلمب   ال ا ب ــ: األول

 اوإذ   ع،الجمـا بـ  المـراد بـأن -عاهمـا هللا رضي- عيا ٍ  ابن القرلن ترجمان ر فس   [43الاسا :]
 نمــ والمجــي  القــرا تين، بحســب ســةالمالم  و بــاللم ، عاــ  المعيــر الجمــاع بعــد التــيمم فــ كر
 .واألصغر األكير الحد  لحالتي التيمم شمول على دلي    الغائط
 بعـدها رذكـ ثـم بالمالمسـة، عاهـا عيـرٍ م   غيـر بالجاابة صر  المائدة سورة في تعالى  ب : الثابي
ـــ عاهـــا يكـــون    بـــ علـــى فـــدل التـــيمم،  پ     ٻ   ٻ   پ   پ   پ } :قـــال حيـــث ا يض 

 {ٿ   ٹ    ٿ   ٿ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ  ڀ   ڀ   ڀ 

 ابوالج    ،المحد    إلى ائد  ع فهواآلية،  [6:المائدة] {ڃ   ڃ   ڃ   چ }ثم قال:  [6المائدة:]
 .ظاهر هو كما ،اجميع  
 الشـيخان  خـرج فقـد ،الصـحي  فـي عاـ  الثابـت ب ل  -وسلم علي  هللا صلى- تصريح : الثالث
 المــا ، صــب    فلــم  جايــت :قــال  بــ  -عاهمــا هللا رضــي- ياســر بــن عمــار عــن صــحيحيهما فــي

ــا» :فقــال -وســلم عليــ  هللا صــلى- للايــي ذلــ  فــ كرت وصــليت، الصــعيد فــي فتمعكــت ــ إ ب م   ان  ك 
ف يــ    ــ  ا ي ك   مســ  ثــم فيهمــا، وبفــخ األرج، بكفيــ  - وســلم عليــ  هللا صــلى- الايــي وضــرب «ه ك 
 .وكفي  وجه ، بهما

 مـع كاـا: قـال -عاهمـا هللا رضـي- حصـينٍ  بـن عمـران حـديث مـن ا يض   صحيحيهما في و خرجا
ـا» :فقـال معتـزل، برجـ ٍ  هـم فإذا ،بالاا  فصلى سفر في -وسلم علي  هللا صلى- هللا رسول  م 
ـــ    ا ع  ؟   ن   م  ـــل  ي  ـــ   » :قـــال مـــا ، وال جاابـــة  صـــابتاي: قـــال «ت ص  ل ي  ي ع  ـــع  ،ب الص  ـــ    د  ب   ،«ف يـــ   ي ك   ف إ 

 .كثيرة ليابا في واألحاديث
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 كفــيت: جماعــة فقــال ال؟  و واحــدة   ضــربة   للتــيمم تكفــي هــ  العلمــا ، اختلــ : الثابيــة المســألة
 زاعـي،واألو  ومكحـول، ،وعطـا     حمـد، اإلمـام ذل  إلى ذهب وممن والوج ، للكفين واحدة   ضربة  

 يلـ ودل الحـديث،  هـ  عامـة قـول وهو واختار ، العلما  جمهور عن الما ر ابن وبقل  وإسحاق،
 .البف   المتقدم علي  المتفق عمارٍ  حديث
 مـن ومـاهم للكفـين، واألخـرى  للوجـ ، إحـداهما: ضـربتين مـن بـد ال  بـ  إلى الفقها   كثر وذهب
 وابـن شـهاب، وابـن المسـيب، ابـن وذهـب كمالـ ، بسـايتها قـال مـن ومـاهم الثابيـة، بوجوب قال

 .لل راعين وضربة   لليدين، ربة  وض للوج ، ضربة  : ضربات ثال  الواجب  ن إلى سيرين
 : -عا  هللا عفا- مقيد  قال

 ،افوع ـمر  شـي    الياب  حاديث من يص  لم ألب  ؛واحدة بضربةٍ  االكتفا  الدلي  جهة من الظاهر
 رسـول  قيـ : قـال األبصاري، مةالص    بن الحار  بن جهيم  بي وحديث المتقدم، عمارٍ  حديث إال
- ايـيال عليـ  يـرد فلـم علي ، فسلم ،رج    فلقي  جم  بئر بحو من -وسلم علي  هللا صلى- هللا

 رجـ  خ السالم، علي  رد ثم ويدي ، بوجه  فمس  الجدار على  قي  حتى -وسلم علي  هللا صلى
 ر يـت، اكمـ ضـربتان  بهمـا علـى يـدل ما ماهما واحدٍ  في ولي  ،اتعليق   ومسلم   ،موصوال   اليخاري 

 ".واحدة  بها عمار حديث دل وقد
و ذا الحردي  حردي  أبري اليهرم أو الُيهريم أحرد األحا ير  المعلقرة فري  رحيم مسرلم، وعردتها اثنرا 
عشررر حررديثدا، أحررد عشررر حررديثدا منهررا مو ررولة فرري ال ررحيم نفسرره فرري مسررلم، والررراقي و ررو واحررد 
مو ررول  فرري الرصرراري، وحينمررٍذ ال ُيَرحرر  فرري المعلقرراأ فرري  ررحيم مسررلم، ال حاعررة للرحرر  فيهرراث 

 . و واحد مو ول  في  حيم الرصاري و والراقي منها  ،ها مو ولة ىما في ال حيم نفسهألنها كل
بينمررا األحا يرر  المعلقررة فرري  ررحيم الرصرراري عرردتها ألررف وثالثما ررة وأربعررة وأربعررين و رري كلهررا  

أو ما ررة وتسررعة وىمسررين و ررلها ابررن حيررر  امو ررولة فرري  ررحيم الرصرراري ىال ما ررة وسررتين حررديثد 
ر ،وفيهرا ال رحيم ،وفري )تهليرل التعليرل(في )فتم الراري(  ا و رو األ ثرر الكثيرر الهالر ، وفيهرا أيضد

مرررا  ونررره مرررن الحسرررن، وفيهرررا الضرررعيف، لكرررن الضرررعيف الشرررديد الضرررعف ىقا علقررره الرصررراري فررري 
 ررحيحه فطنرره ُيرررين لررعفه، وُبررذكر عررن أبرري  ربررر : ال يتطرروآل اإلمررام فرري مكانرره، ولررم ي ررم، قررال 

 . ذا شديد الضعف ُيرينه ،الرصاري: لم ي م، فُيرين
  الب:  ويلة ه   المسألة.
 ًوبلة،  ذ  نقف عليها.

 اللهم      علك محمد وعلك ظله و حره أعمعين.


